
PERLUNYA KUALIFIKASI PR

1. Ability to communicate (kemampuan 

berkomunikasi)

2. Ability to organize (kemampuan 

mengorganisasikan)mengorganisasikan)

3. Ability to get on with people (kemampuan 

membina relasi dg publik)

4. Personality integrity (memiliki kepribadian 

yang utuh dan jujur)

5. Imagination (byk imajinasi dan kreatif)

LANJUTAN

• Bagian I : pentingnya seseorang yg 

menjalani profesi PR memiliki kemampuan 

berkomunikasi. (skill in comunication)

• Bagian II : kemampuan terhadap strategi 

dan manajemen PR, opini publik dan citra dan manajemen PR, opini publik dan citra 

perusahaan (skill in leadership)

• Bagian III : pentingnya membina media 

relations, merencanakan dan melaksanakan 

penelitian PR, melakukan kegiatan 

marketing publik relations.



• Bagian ke IV  : memiliki kepribadian 

yang jujur, dan mengetahui etika 

profesi kehumasan, dan etika-etika 

lainnya yg berkaitan dg etika.

• Bagian ke V  : Profesi PR hsr kaya ide • Bagian ke V  : Profesi PR hsr kaya ide 

dan kreatif dlm menangani krisis-krisis 

komunikasi.

PENGERTIAN HUMAS

� PR adalah mengelola komunikasi
antara organisasi dg publiknya.

� PR adalah memikirkan, merencanakan, 
dan mencurahkan daya untuk
membangun dan menjaga salingmembangun dan menjaga saling
pengertian antara organisasi dan
publiknya.



PERANAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN 

SASARAN KEGIATAN HUMAS

• Menurut Dozier D.M (1992). Peran PR dlm

suatu organisasi dpt dibagi 4 kategori:

1. Penasehat Ahli

2. Fasilitator Komunikasi : Praktisi PR bertindak sbg2. Fasilitator Komunikasi : Praktisi PR bertindak sbg

Fasilitator atau mediator utk membantu pihak mgt, 

dg harapan ada komunikasi timbal balik, saling

pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung

dan toleransi yg baik dr kedua belah pihak

3.Fasilitator proses pemecahan

masalah : Profesi PR utk membantu

pimpinan organisasi baik sbg

penasehat hingga mengambilpenasehat hingga mengambil

tindakan eksekusi.

4. Teknisi kmunikasi



HUBUNGAN MASYARAKAT 

Mempunyai dua pengertian:

� Humas sbg Teknik Komunikasi :

apabila dilakukan oleh seorang dari
pemimpin organisasi.

� Humas sbg methode komunikasi :� Humas sbg methode komunikasi :

jk dijalankan oleh suatu lembaga dlm sebuah
organisasi, lembaga tsb bisa berupa : biro, 
bagian, seksi. Diakibatkan dr besarnya
organisasi, luasnya jangkauan tugas, dan
besarnya jumlah publik yg hrs dicapai.

PERMASALAH PADA PR

Jacquie L ‘Tang menganalisis:

Ada 3 hal yg akan mjd permasalahan jk PR ing mjd profesi
formal yaitu:

1. Kurangnya dasar kognitif yaitu: pengetahuan yg
didasarkan pd riset yg menopang industri ini, posisi
PR semakin meningkat krn aspek teorinya terbentuk
didasarkan pd riset yg menopang industri ini, posisi
PR semakin meningkat krn aspek teorinya terbentuk
sedikit demi sedikit. Namun agar PR memiliki dasar yg
setara dg akuntasi, hukum, serta pemasaran.

2. Tdk adanya hukum yg jelas: PR tdk mengendalikan
batas-batas pekerjaanya. PR berbaur dg berbagai
fungsi termasuk konsultan manajemen, human 
resource (HR), dan pemasaran



Lanjutan…..

3. Kurangnya legitimasi sosial. Misalnya : peran

serta nilai PR tdk dikenal dimasyarakat, 

disamping tdk adanya standar yg mengaturdisamping tdk adanya standar yg mengatur

praktik yg etis.

Ruang lingkup hubungan masyarakat:

• Hubungan msyarakat

pemerintahan

• Hubungan masyarakat• Hubungan masyarakat

perusahaan

• Hubungan masyarakat

internasional



Kasus 1.

• Jika Anda adlh Public relations Officer RS 

Omni “Internasional” yang menemukan 

seorang Prita Mulyasari menulis surat 

elektronik yang menyebar melalui media elektronik yang menyebar melalui media 

sosial, apakah yg akan Anda lakukan?


